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Ακόμα ένα Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε με θετικό πρόσημο για τους Έλληνες τεχνικούς
που εργάζονται εκτός συνόρων. Οι «Ρώσοι» Πρίφτης, Μπαρτζώκας πήραν το δίποντο, ενώ
το ίδιο έκαναν Χριστόπουλος, Νασούφης, Δικταπανίδης, Δικαουλάκος και Χατζηδάκη.
Αντίθετα, δεν τα κατάφεραν Σφαιρόπουλος, Μπιτζάνης, Χουγκάζ και Λέρας.

Η Ούνικς Καζάν του Δημήτρη Πρίφτη και του συνεργάτη του Θωμά Νίκου, πέρασε
νικηφόρα από την έδρα της Ζενίτ, επικρατώντας με
74-77
. Αυτή ήταν η έβδομη νίκη της σε οκτώ αγώνες στη VTB League και βρίσκεται στην τρίτη
θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 7-1. Για την ίδια διοργάνωση με νίκη συνέχισε και η
Χίμκι
, η οποία διατήρησε το απόλυτο των νικών κάνοντας το 8 στα 8. Οι παίκτες του Γιώργου
Μπαρτζώκα
και των συνεργατών του,
Παππά
,
Μποζίκα
,
Τριαντάφυλλου
πέρασαν εύκολο απόγευμα κόντρα στην Ζιελόνα Γκόρα κερδίζοντας με
97-74
.
Έχει πάρει φόρα στο Κινεζικό πρωτάθλημα η Μπεϊζίνγκ και δεν... αναχαιτίζεται. Η ομάδα
του Γιάννη
Χριστόπουλου και του
βοηθού του, Χάρη
Μαρκόπουλου
κέρδισε με
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100-94
την Μπεϊζίνγκ Ντράγκονς και έφτασε τις 8 συνεχόμενες νίκες. Πλέον, οη ομάδα των
Ελλήνων βρίσκεται μέσα στην πρώτη τριάδα με ρεκόρ 13-4.
Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται η Aarau, η οποία συνεχίζει να φιγουράρει στην κορυφή
της βαθμολογίας της τρίτης κατηγορίας της Ελβετίας. Οι παίκτες του Δημήτρη
Νασούφη
και της συνεργάτιδας του, Δάφνης
Σταυρακάκη
αρχικά νίκησαν στα μέσα της εβδομάδας με
65-48
την Μπάντεν, ενώ το Σάββατο ξεπέρασαν με
82-65
και το εμπόδιο της Αρμπέντο κι έτσι έφτασαν στο 9-2.
Ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα για την Χέρφορντ που νίκησε με 94-80 την Ιμπενντουέρεν
με 94-80. Αυτή ήταν η έβδομη νίκη σε 10 αγώνες για τον Χρήστο
Δικταπανίδη
, ο οποίος βλέπει την ομάδα του στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας στη Β΄ κατηγορία της
Γερμανίας.
Ακόμα μία ευρεία νίκη πρόσθεσε στο σακούλι της η Σάνξι στο γυναικείο πρωτάθλημα της
Κίνας. Τα κορίτσια του Τζώρτζη
Δ
ικαιουλάκου
και του συνεργάτη του, Πέτρου
Πρέκα
επικράτησαν με
82-50
της Χεμπέι και είδαν το ρεκόρ τους να ανεβαίνει στο 13-6 και να βρίσκονται σε ισοβαθμία
στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Η Χατάι δεν... παίζεται, καθώς συνεχίζει να προελαύνει στο γυναικείο πρωτάθλημα της
Τουρκίας. Τα κορίτσια της Κατερίνας
Χατζηδάκη νίκησαν με 73-70 την Ορμάν και
συνεχίζει να φιγουράρει στη δεύτερη θέση με απολογισμό 7 νικών και μόλις μίας ήττας.

Έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι η Ιρόνι Νες Ζιόνα «πλήγωσε» τον Γιάννη Σφαιρόπο
υλο
,
καθώς με τρίποντο του ΝτεΚουάν Κουκ η
Μακάμπι
ηττήθηκε με
83-81
κι έτσι πλέον απέκτησε συγκάτοικο, την Χολόν, στην κορυφή της βαθμολογίας του Ισραήλ.
Απέναντι στην ισχυρή Λέβιτσε ήταν το αουτσάιντερ και δεν μπόρεσε να ανατρέψει αυτόν
τον τίτλο. Η Νόβα Βες ηττήθηκε εντός έδρας με 84-78 και πλέον η ομάδα του Γιώργου Μπι
τζάνη
βρίσκεται στην έβδομη θέση της βαθμολογίας της Σλοβακίας με ρεκόρ 5-8.
Αν και πάλεψε σθεναρά η Μπρνο δεν μπόρεσε να υψώσει εμπόδιο μπροστά στην Σβιτάβι
που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα του
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Κρις Χουγκάζ
ηττήθηκε με
83-73
και είδε το ρεκόρ της να πέφτει στο 3-9 όντας πλέον στην εντέκατη θέση του βαθμολογικού
πίνακα της Τσεχίας.
Η Νόρορτ δεν μπόρεσε να κοιτάξει στα μάτια την Άλβικ. Τα κορίτσια του Πασχάλη Λέρα
ηττήθηκαν εντός έδρας με
79-59
και πλέον βρίσκονται στη τελευταία θέση της βαθμολογίας της δεύτερης κατηγορίας της
Σουηδίας με ρεκόρ 2-6.

Σήμερα (10/12) η ΤΣΣΚΑ του Δημήτρη Ιτούδη υποδέχεται την Ενισέι για την όγδοη
αγωνιστική της VTB, ενώ δύσκολο παιχνίδι περιμένει την Μπαχτσέσεχιρ του Στέφανου
Δέδα που φιλοξενεί την Εφές για την δέκατη αγωνιστική της TBL.
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